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واحدی( 1ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  8)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ناپیوسته ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ارگونومی گروه آموزشی:  بهداشت  دانشکده:

 - نیاز: پیش   نظری د: نوع واح   1     واحد:تعداد  ماکروارگونومینام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 احسان گروسی دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ماکروارگونومی یا ارگونومی کالن به صورت همه جانبه به بررسی انسان و سیستم های کاری که انسان با آنها تعامل         

دارد می پردازد تا بتوان بهترین بهره وری با کمترین میزان ریسککآ آسککیب و راا را داشککته باشککیمر با پیشککر ت    

سیستم های  نی اجتماعی محیط های کاری پیچیده   تکنولوژی  سایی،       و  شنا صدد  شده اند  و ماکروارگونومی در  تر 

 زندگی کاری و ر اه می باشدرکیفیت ، های کاری سیستمبا هدف ا زایش بهره وری  ها ارزیابی و طراحی راه حل

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

شنایی با مفاهیم ارگونومی کالن، با روش های و  ضمن   ستم های کاری     آ سی سی و ارزیابی انواع  شوندر    برر شنا می  آ

     .همچنین دانشجویان قادر رواهند بود بر اساس نوع سیستم کاری مدارالت مورد نظر را طراحی و پیاده سازی کنند

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (راست که در واقع همان اهداف ر تاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای ارتصاصی دهدر اهداف بینابینی

 تعریف سیستم و انواع  ر1

 تعریف محیط کار به عنوان یآ سیستم ر2

 ماکروارگونومیتاریخچه  ر3

 درک تفاوت ماکروارگونومی با روانشناسی سازمانی و صنعتی ر4

 ابعاد سارتاری سیستم های کاری )پیچیدگی و تمایز(شناسایی  ر5

 بنای ها و سازه های اصلی ماکروارگونومی  ر6

 طراحی همزمان سیستم های کاری و بهینه سازی سیستم های کاری ر7

 معیارهای طراحی سیستم های کاری اثر بخش ر8

 تئوری های و انواع مشارکت رگونومی مشارکتی،ا ر9

 ابعاد ارگونومی مشارکتی ر11

 روش های ماکروارگونومی برای شناسایی سیستم های کاری ر11

 الزمه های طراحی شغل در ماکروارگونومی ر12

 سیستم های کاری و ویژگی هرکدام و انتخاب سارتارشناسایی  ر13

 ماکروارگونومیماکروارگونومی در عمل و معر ی نمونه های بررسی عملی و شناسایی راا در سیستم با مدل 
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 های تدريس:شیوه

 ✔پرسش و پاسخ  ✔ سخنرانی برنامه ریزی شده   ✔سخنرانی

بر                ✔(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ✔بحث گروهی نی  ت ب م یری  گ یککاد

 (TBLتیم)

 ----------------- )لافاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

یآ مقاله در حوزه ماکروارگونومی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نتایج را در کالس ارائه دانشجویان موظفند 

  دهندر

 وسايل کمک آموزشی:   

   ✔پروژکتور اسالید  خته و گچت  ✔وایت برد

شجو به همراه لپ تاب    با توجه به اینکه این درس یآ واحد عملی داردببرید(  سایر موارد  )لافاً نام  ست هر دان نیاز ا

 شخصی رود برای جلسات عملی حاضر شودر 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 00آزمون پایان ترم   درصد نمره 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 00شرکت  عال در کالس    نمره  درصد 20انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لاف

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور کردنی           ✔ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     ✔تشریحی
  

 ----------- )لافا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 :و انگلیسی منابع فارسی :و اينترنتی  چاپی
Macroergonomics: Theory, Methods, and Applications, Hal W. Hendrick, Brian Kleiner, last 

edition.  

Karwowski W . and Marras W . S . (1999) . The OccupationalErgonomics Handbook . CRC 

Press . 

آزاده و مهندس  یترجمه دکتر محمدعل ،یلیبرابرت  ،و واسطه یمقدمات انسان،طراحی: اول جلد  یعملکرد انسان یمهندس

 ، آخرين ويرايش و چاپ.انتشارات دانشگاه تهران، یدیجمش

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش   

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 درس ی ارائه  اتیکل یجدول هفتگ 2 شماره

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 گروسی دکتر مفاهیم سیستم های کاری و تاریخچه ماکرو ارگونومی 1

 دکتر گروسی شناسایی ابعاد و سارتار سیستم های کاری 2

 دکتر گروسی طراحی سیستم های کاری و ویژگی های آن 3

 دکتر گروسی ارگونومی مشارکتی و ابعاد آن 4

 دکتر گروسی های کاری و ویژگی هر کدامسارتار سیستم  5

 دکتر گروسی سارتار سیستم های کاری و ویژگی هر کدام  6

 دکتر گروسی ارائه دانشجویان  7

 دکتر گروسی ارائه دانشجویان 8


